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Naše budoucnost.    
 
Ježíš Kristus vstoupil do světa, aby vytvořil nový svět bez hříchu, ďábla, démonů. 
Zrušil vládu smrti nad lidmi a připravil lidem věčný život ve slávě.  
 
Lidé se rádi dívají na pohádky, protože aspoň tam vítězí pravda a láska nad lží a 
nenávistí. Všichni touží po štěstí, zdraví a dobrém životě. Není tady takový člověk, 
který se chce mít špatně v tomto životě. Mnozí politici si neví rady s nároky, které lidé 
na ně kladou. Chtějí vyšší životní úroveň, kvalitnější bydlení, více peněz, vyšší 
důchody, pokud možno zdravotní péči zadarmo, a to všechno za stejnou práci. 
Někteří lidé si představují život, jak v americkém filmu se šťastným koncem.  
Realita je taková, že v tomto bezbožném světě bude docházet stále více ke zneužití 
moci, k vlastnímu obohacení některých v moci postavených lidí. Když politici 
přistoupí na nároky, které lidé na ně kladou, pak začne společnost žít na dluh. Náš 
státní dluh se stále zvyšuje a několikanásobně překračuje to, co bylo po revoluci. 
V roce 1995 154 ml. v roce 2010 – 1344 ml. Kč.  8,7 x navýšení.  
Natisknou se nové peníze, které nejsou ničím podloženy – ani zlatem, ani prací jak 
říkali komunisté.  
 
Bůh dal Apoštolům a prorokům poznat, že bezbožný svět se nebude vyvíjet 
k dobrému, ale ke zlému. 
 
1 Janův 2:15   Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v 
něm není. 
16  Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na 
čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. 
17  A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. 
 
Touhy a žádosti člověka jsou větší než reálné možnosti uskutečnění těchto žádostí.  
Lidé chtějí víc, než sami vyprodukují. Další problém v bezbožné společnosti je to, že 
za práci, kterou lidé vytvoří, nedostanou spravedlivou odměnu. Přesto chtějí věci, 
nové zážitky i za cenu dluhu, nebo podvodu. Ďáblovou strategií je to, aby v lidech 
vyvolal žádosti, které chtějí naplnit mnohdy i bez práce, nebo podvodem. Rychlé 
zbohatnutí i nelegálním způsobem – krádežemi, podvody, intriky, korupcí.  
Ke skutečnému štěstí nevede cesta přes loterii ani automaty, ani krádežemi. Lidé 
jsou hnáni svými touhami, které je vedou do nerozumného utrácení, nerozumných 
půjček, nerozumných vztahů – bez manželství atd. Takovýto způsob života člověka 
úplně zotročí. Proto Pán Ježíš, když přišel na svět, začal vyučovat o principech 
Božího království. Vyučoval o tom, co je nejdůležitější a co je až na druhém místě. Že 
nejdůležitější je získat věčný život. I kdyby člověk získal celý svět a svůj život by 
zatratil, pak mu to nic neprospěje.  
 
Lukáš 9:25   Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí 
nebo zmaří? 
26  Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde 
v slávě své i Otcově a svatých andělů. 
 
Naše budoucnost je Boží království s králem Ježíšem Kristem.  
Možná si položíš otázku, jak se pohybovat v tomto zdivočelém světě, kde nikdo 
nikomu nevěří a jeden chce žít na úkor druhého.  
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Co potřebuješ, abys prožíval dobrý a pokojný život i v tomto čase? Na jakou 
budoucnost se připravuješ, jen na pozemskou, nebo na věčnou.  
Obě dvě části tvé přípravy jsou důležité. Nemáš odcházet ze světa předčasně, dokud 
se nenaplní tvůj čas i s tvými skutky.  
V následujícím textu je psáno, jak máme žít v tomto hmotném světě. 
 
2 Petrův 1:3   Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská 
moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. 
4  Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými 
božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. 
 
Ti, kteří přijali Ježíše Krista musí pochopit, že se musí zavázat ke  
-zbožnému životu. To neznamená k náboženskému životu. Zbožný život je něco 
jiného než náboženský život. Náboženství je otravný Bohem zavržený systém. A je 
jedno, o jaké náboženství jde – tzv. křesťanské, nebo muslimské, nebo hinduistické.  
 
Zbožný život svět pokládá za zbytečný a myslí si, že je velkým omezením pro 
člověka. Ježíš Kristus říká, že bez duchovní změny – bez nového narození se 
nemůže nikdo přiblížit k Bohu.  
Někteří lidé si myslí, že cvičením těla a životosprávou si udrží zdraví a dlouhý věk. 
Určitě to není špatné, ale ještě to nezajišťuje šťastný život a ani není záruka na 
zdraví. 
 
1 Timoteovi 4:8   Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná 
pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. 
 
Zbožnost není žádná hanba nebo poníženost. Je to naopak výsada Božích dětí, že 
se mohou pohybovat v Boží přítomnosti, proměňují se na Boží obraz a získávají Boží 
přirozenost. Jsou to velké výsady mít Boží přirozenost. Lidská přirozenost po 
Adamovi je zkažená a umírá. Boží přirozenost je dokonalá a činí člověka schopným 
činit Boží skutky.  
Bůh chce, aby ses s Ním podílel na Jeho vládě, žil v Jeho slávě.  
Když pochopíš, že ve spojení s Ježíšem Kristem můžeš prožít šťastný a spokojený 
život, pak nebudeš považovat zbožnost za zbytečnou.  
 
Zbožnost je v podstatě schopnost žít v jednotě a v přátelství s Bohem. Když je na tvé 
straně všemohoucí Bůh, pak nepřátelé jsou vždy poraženi a ty nemůžeš nikdy 
prohrát.  Tvými nepřáteli jsou démoni, padlí andělé, satan, ale také nemoci, smrt, a 
někteří satanem ovládaní lidé. Bůh bude tvým štítem. 
 
Žalmy 7:11   Štítem je mi Bůh, on zachraňuje ty, kdo mají přímé srdce. 
Přísloví 2:7   Pro přímé má pohotovou pomoc, je štítem těm, kdo žijí bezúhonně, 
Přísloví 30:5   Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu 
utíkají. 
 
Víš co je štít? Když na tebe někdo útočí, pak se Bůh postaví před tebe a tvé 
nepřátelé odrazí, nebo úplně smete z cesty.  
Bůh se postaví vždycky mezi tebe a tvé nepřátele, když jsi s Ním v dobrém 
obecenství a máš s Ním přátelský vztah.  
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Zbožnost je tedy život s Bohem a to není hanba ani potupa, ale výsada.  
 
Budeš mít takovou budoucnost, jak se dnes rozhodneš. Když se rozhodneš 
poslouchat filosofie světa, společně se světem zanikneš, protože Bůh jednou ukončí 
tento svět. Ježíš přišel, aby lidi ze světa zachránil, ale kdo neuvěří, ten nemůže přijít 
do věčného Božího království.  
 
Jan 3:17  Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl 
svět spasen. 
18  Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve 
jméno jednorozeného Syna Božího. 
19  Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než 
světlo, protože jejich skutky byly zlé. 
20  Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby 
jeho skutky nevyšly najevo. 
21  Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou 
vykonány v Bohu." 
 
Lidé ve světě mají ještě čas na poznání Božího Syna, pak Bůh tento čas ukončí. 
 
Zjevení Janovo 20:11   A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; 
před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. 
 
Je proto rozumné spojit se s Ježíšem Kristem. Tvoje budoucnost  bude tak úspěšná, 
do jaké míry budeš poslouchat Boha a uvěříš, že s Ním je lepší život než bez Něj. 
 
2 Petrův 1 
5  Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k 
ctnosti poznání, 
6  k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, 
7  ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. 
8  Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho 
Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. 
9  Komu však scházejí, je slepý, krátkozraký a zapomněl na to, že byl očištěn od 
svých starých hříchů. 
10  Proto se, bratří, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to 
činit, nikdy neklopýtnete. 
11  Tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele 
Ježíše Krista. 
 
Pokud znáš hodnotu věčného života, pak to nebude pro tebe takový problém naplnit 
Boží vůli a žít podle Jeho vůle – v lásce, v pokoji, v radosti každý den, ve vítězství 
nad zlem i nemocemi.  
Nemůžeš nikdy prohrát. I když dočasně jsi zkoušen, nemůže tě nikdo zničit. 
 
Římanům 8:31   Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? 
32  On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám 
spolu s ním nedaroval všecko? 
33  Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! 
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34  Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na 
pravici Boží a přimlouvá se za nás! 
35  Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování 
nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? 
36  Jak je psáno: "Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na 
porážku." 
37  Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. 
38  Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani 
budoucnost, ani žádná moc, 
39  ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od 
lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. 
 
 

- Bůh je s námi není nikdo schopen nás porazit nebo zničit.  
- daruje ti vše skrze Ježíše Krista – požehnání v rodině, ve financích, ve zdraví 

v podnikání 
- nejsi pod zatracujícím soudem, ale jsi pod Jeho milostí. Nemusíš se bát pekla 

ani smrti 
- Ježíš Kristus se stále za nás přimlouvá u Otce, abychom neselhali ve víře 
- můžeš vítězit nad zlem i zlými okolnostmi mocí Ducha svatého 
-  není na světě žádná moc ani způsob, který by tě mohl odtrhnout od Boží 

lásky a Jeho přítomnosti. Ani pronásledování, hlad, bída, ani smrt tě nemůže 
oddělit od Ježíše. Smrt nikdy nespatříš. 

 
Tato zaslíbení jsou dostatečná, abys věřil, že Bůh je dobrý a postará se o tebe 
v každé situaci a v každé době.  
 
KJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


